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The CSMVS Museum, Mumbai, Indo-Saracenisc Style Building

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS), Mumbai, 
voorheen bekend als The Prince of Wales Museum of Western India, is een 
autonoom; non-profit organisatie opgericht in 1909, onder een wetsbesluit - 
Prince of Wales Museum Act (nu bekend als de Chhatrapati Shivaji Maharaj 
Vastu Sangrahalaya Act) van de toenmalige regering van Bombay en wordt 
bestuurd door een Board of Trustees. Het herbergt een gemengde collectie 
van 70.000 historische en artistieke werken van verschillende materialen en 
technologieën. Het museum werft fondsen voor zijn culturele, conserverings- 
en educatieve activiteiten door middel van publieke steun, projecten, beurzen 
en uit de inkomsten die het genereert uit kaartverkoop, tentoonstellingen en 
kunstevenementen. Het museumgebouw is een monumentaal gebouw, 
gebouwd in Indo-Saraceense stijl. De inspanningen voor het onderhoud van 
het gebouw werden erkend tijdens de 2010 UNESCO Asia-Pacific Heritage 
Awards voor het behoud van cultureel erfgoed.



Hollandse en Vlaamse kunst 
in de collectie van het 
CSMVS Museum 
In het kader van '400 years Indo-Dutch 
Partnership, Sharing the Future' heeft SCI in 
2002/2003 een catalogus gemaakt Met 
Hollandse 17e eeuwse schilderijen  uit twee 
Indiase musea: de Chhatrapati Shivaji 
Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS), 
Mumbai en het Baroda Museum and Picture 

Gallery , Vadodara, Gujarat: ‘Dutch masters from Indian Collections’. In 2016 heeft SCI de 
relatie met het CSMVS Museum in Mumbai hernieuwd tijdens de deelname aan de ICOM 
CC-conferentie over behoud van cultureel erfgoed in Delhi en Lucknow. Dit resulteerde 
in een Masterclass in 2018 met speciale aandacht voor de collectie van CSMVS, die omvat 
tien Hollandse en Vlaamse paneelschilderijen op groot formaat. Om de kennis en aanpak 
van de restauratoren te vergroten heeft  SCI in het CSVSM samen met SRAL de collectie 
bestudeert en de staat van de panelen te onderzocht en conditierapporten gemaakt.

CSMVS Museum Art Conservation Centre 
Het CSMVS beschikt sinds 2008 over het Art Conservation Centre dat in het kader van het 
Metro Museum Modernisering Plan kon worden opgericht en wordt ondersteund met 
een projectsubsidie van het Ministerie van Cultuur van de Indiase regering. Naast de zorg 
voor de CSMVS museumcollectie, is het Art Conservation Centre verantwoordelijk om 
samen met andere instellingen de technische vaardigheden van restauratoren in India te 
versterken.

SCI en SRAL Masterclass 
De Masterclass Hollandse en Vlaamse Kunst in het 
CSMVS Museum omvatte drie aandachtsgebieden: het 
verbeteren van de kunsthistorische kennis van Hollandse  
en Vlaamse schilderijen bij CSMVS (Bernard Vermet), het 
leveren van expertise op het gebied van collectie zorg en 
digitalisering (Lia Gorter), en het onderzoeken van de 
staat van de Nederlandse en Vlaamse paneelschilderijen 
(Kate Seymour). De CSMVS-medewerkers konden in 
groepjes met een geschikte deskundige over kwesties 
spreken die zij in hun werk tegen kwamen. Gezamenlijke 
sessies werden geïnitieerd om overlap  te voorkomen van 
kunsthistorische en conservatie studies. De informele 
discussies gaven iedereen de gelegenheid om kennis en 
expertise uit te wisselen.


